
Karniowice 2016

M O D R

K
A

R
N

IO
W

IC
E

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Karniowicach

BEZPOŚREDNIA SPRZEDAŻ 
PRODUKTÓW 
Z GOSPODARSTWA ROLNEGO



Opracowanie:
Dział Gospodarstwa Wiejskiego Agroturystyki i Przetwórstwa

MODR Karniowice



3

Sprzedaż bezpośrednia to dostawy małych ilości przez producenta do kon-
sumenta finalnego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatru-
jącego konsumenta końcowego. Kupujący ma możliwość zbioru bezpośrednio 
z pola, odbierania produktów na miejscu z gospodarstwa, lub kupna, np. na tar-
gowiskach, lub dostawa może odbywać się bezpośrednio do domu konsumen-
ta. Działalność w ramach dostaw bezpośrednich dotyczy wyłącznie surowców, 
czyli żywności nieprzetworzonej i obejmuje produkty produkcji pierwotnej 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które pochodzą wyłącznie z własnych 
upraw lub hodowli.
Miejsca prowadzenia sprzedaży bezpośredniej:

 ⇒ na terenie gospodarstwa rolnego lub rybackiego, pasiek,
 ⇒ na targowiskach,
 ⇒ ze statków (z wyłączeniem statków zamrażalni i przetwórni),
 ⇒ z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym ze specjali-
stycznych środków transportu oraz z urządzeń dystrybucyjnych np. z mle-
komatów,

 ⇒ do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsu-
menta końcowego (sklepów, restauracji, stołówek).

Wprowadzając do obrotu żywność wyprodukowaną w gospodarstwie rol-
nym należy przestrzegać obowiązków wynikających z Ustawy o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1225). 

Produkty pochodzenia roślinnego, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych  
(Dz. U. z dnia 27 czerwca 2007 r.). Rozporządzenie to określa zakres dzia-
łalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich środków spożywczych,  
w tym wielkość i obszar oraz szczegółowe wymagania higieniczne.
Produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego - zboża, owoce, warzy-
wa, zioła, grzyby.

Dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące  
z tych produktów w postaci kiszonej lub suszonej oraz samodzielnych zbiorów 
ziół i runa leśnego. Wielkości obrotu nie mogą wykraczać ponad wielkości 
obrotu w gospodarstwie.

Działalność w ramach dostaw bezpośrednich może być prowadzona na 
obszarze województwa, na którym prowadzona jest produkcja pierwotna oraz 
na obszarze przyległych województw lub terytorium całej Polski wyłącznie 
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podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszów organizowanych w celach 
promocyjnych. Podmiot prowadzący taką sprzedaż przekazuje powiatowemu 
lekarzowi weterynarii w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego lub 
inspekcji sanitarnej produkty pochodzenia roślinnego właściwemu ze względu 
na miejsce, w którym zamierza prowadzić sprzedaż, co najmniej na 7 dni przed 
dniem jej rozpoczęcia, pisemną informację zawierającą:
1. Imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego działalność w zakresie 

produkcji tych produktów oraz adres i miejsce prowadzenia tej działalności.
2. Dane dotyczące miejsca i okresu, w którym będzie prowadzona sprzedaż 

tych produktów.
Producent zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny i prowadzenia 

dokumentacji zgodnie z załącznikiem I rozporządzenia 852/2004 producent ma 
obowiązek na życzenie urzędowej kontroli żywności oraz zakładu detalicznego 
przedłożyć informacje o stosowanych środkach ochrony roślin, występowaniu 
szkodników lub chorób, które mogą zagrozić bezpieczeństwu produktów po-
chodzenia roślinnego. Stosowane urządzenia, sprzęt, wyposażenie i narzędzia, 
które mogą się znaleźć w kontakcie z żywnością powinny być w dobrym stanie 
technicznym i higienicznym.

W celu przygotowania produktów do sprzedaży dopuszczalne jest: mycie 
warzyw, usuwanie liści, suszenie nasion, sortowanie. Zabiegi te mogą być wy-
konywane wyłącznie przy użyciu wody pitnej.

Organy urzędowej kontroli żywności: 
 ⇒ Państwowa Inspekcja Sanitarna: produkty pochodzenia roślinnego, a także 
produkty pochodzenia zwierzęcego znajdujące się w handlu detalicznym. 

 ⇒ Inspekcja Weterynaryjna: żywność pochodzenia zwierzęcego oraz pasze.

Prowadząc sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego 
muszą być spełnione wymagania weterynaryjne przy produkcji produktów po-
chodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U.  
z 2007 r. Nr 5, poz. 38). Ustawa określa:

 ⇒ wymagania jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów prze-
znaczonych do sprzedaży bezpośredniej oraz przez te produkty,

 ⇒ wielkość, zakres i obszar produkcji,
 ⇒ wymagania dla miejsc prowadzenia sprzedaży.
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Aby zarejestrować działalność w zakresie dostaw bezpośrednich należy 
złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów, składa się, co najmniej 14 dni 
przed rozpoczęciem planowanej działalności. Wniosek składa się w formie pi-
semnej. W przydatku nie zarejestrowania działalności Wojewódzki Państwowy 
Inspektor Sanitarny wymierza karę pieniężną.

Maksymalne ilości produktów  
sprzedawane w ramach sprzedaży bezpośredniej:

Rodzaj  
produktu  

pochodzenia  
zwierzęcego

Tygodniowe maksymalne  
wielkości produkcji

Roczne  
maksymalne  

wielkości  
produkcji 

Tusze drobiowe (np. 
kur, kaczek, gęsi, 
indyków, przepiórek) 

50 sztuk tusz indyków wraz z podrobami
500 sztuk tusz gęsi wraz z podrobami
200 sztuk tusz innych gatunków drobiu wraz  
z podrobami 
(za zgodą pow. lek. wet. można przekroczyć li-
mit tyg.– wówczas obowiązuje limit roczny →)

2 500 sztuk tusz indy-
ków wraz  
z podrobami

10 000 sztuk tusz 
innych gatunków dro-
biu wraz z podrobami

Tusze zajęczaków 
(np. królików, nutrii)

100 sztuk tusz wraz z podrobami 
(za zgodą pow. lek. wet. Można
 przekroczyć limit tyg.– wówczas 
obowiązuje limit roczny →)

5 000 sztuk tusz  
wraz z podrobami

Tusze zwierząt 
łownych (grubej lub 
drobnej zwierzyny 
łownej)

10 000 kg tusz 
grubej zwierzyny  
łownej wraz z podro-
bami
 
10 000 kg tusz  
drobnej zwierzyny  
łownej wraz  
z podrobami

Produkty  
rybołówstwa 
(żywe lub  
poddane obróbce)

Żywe ślimaki 
lądowe (np. ślimak  
winniczek, ślimak 
wielki szary), 

1000 kg
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Mleko surowe  
i surowa śmietana 
(od zwierząt gospo-
darskich)

1000 litrów mleka surowego albo mleka suro-
wego i siary 
200 litrów surowej śmietany
(za zgodą pow. lek. wet. można przekroczyć li-
mit tyg.– wówczas obowiązuje limit roczny →)

52 000 litrów mleka 
surowego albo mleka 
surowego i siary 
- 10 400 litrów suro-
wej śmietany

Jaja  
(np. kurze, przepiór-
cze, strusie) 

2450 sztuk jaj drobiowych 
(za zgodą pow. lek. wet. można przekroczyć li-
mit tyg. – wówczas obowiązuje limit roczny →)
- brak limitu tygodniowego dla jaj strusich

127 400 sztuk jaj 
drobiowych 
 500 sztuk jaj strusich 

Produkty pszczele 
nieprzetworzone (np. 
miód, pyłek pszczeli, 
pierzga, mleczko 
pszczele

Wymagania weterynaryjne przy produkcji i sprzedaży:
 ⇒ tusze lub podroby pozyskane z drobiu i zajęczaków schładza się lub zamraż,. 
 ⇒ postepowanie z produktami ubocznymi zgodnie z wymaganiami rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 paź-
dziernika 2009 r.,

 ⇒ mleko surowe – badania co najmniej 1 raz w miesiącu w laboratorium urzę-
dowym,

 ⇒ jaja muszą zostać dostarczone konsumentom końcowym nie później niż 21 
dni od dnia zniesienia,

 ⇒ podmiot sprawdza jakość wody co najmniej 1 raz w roku (własne ujęcie),
 ⇒ kontroluje orzeczenia lekarskie osób mających kontakt z żywnością,
 ⇒ prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą ilości sprzedanych w da-
nym tygodniu produktów w przypadku mięsa i produktów pszczelich raz  
w miesiącu. Dokumentacja musi być przechowywana przez rok następny po 
roku, w którym została sporządzona i udostępniana na żądanie właściwego 
Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

Podatek dochodowy a sprzedaż bezpośrednia
Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnicy mogą sprzedawać bez reje-

strowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego nieprze-
tworzone produkty roślinne i zwierzęce. (Dz. U. poz. 699), ustawa reguluje 
zasady opodatkowania przychodów ze sprzedaży przetworzonych wyrobów 
roślinnych lub zwierzęcych, pochodzących z własnych upraw, hodowli lub 
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chowu, stosując preferencyjną 2% stawkę podatku od przychodów ewidencjo-
nowanych. 

Ustawa wprowadza możliwość opodatkowania tych przychodów w formie 
ryczałtu na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o ryczałtowym podat-
ku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne 
(Dz.U. Nr. 144, poz. 930 z późn. zm.). 

Warunkiem opodatkowania w formie ryczałtu, jest złożenie przez podat-
nika pisemnego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego 
według miejsca zamieszkania podatnika o wyborze opodatkowania w formie 
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok, nie później niż do 
20 stycznia danego roku podatkowego. W przypadku rozpoczęcia działalności 
w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie podatnik składa nie póź-
niej, niż w dniu uzyskania przychodu. Opodatkowanie ryczałtem jest możliwe 
w przypadku nie przekroczenia przychodów w roku poprzednim równowarto-
ści 150.000 euro.

Nowelizacja określa jednak warunki, które wykluczają skorzystanie z 2% 
stawki ryczałtowej i kwalifikuje te przychody do innych źródeł przychodów  
w przypadku:

 ⇒ prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, 
 ⇒ produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (np. napoje alkoholo-
we),

 ⇒ prowadzenie sprzedaży na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na po-
trzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej,

 ⇒ przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż odbywa 
się na podstawie umów o pracę oraz innych umów o podobnym charakterze.

Rolnik wybiera ryczałt w przypadku, gdy sprzedaż odbywa się: 
 ⇒ w gospodarstwie rolnym, gdzie produkty te zostały wytworzone,
 ⇒ na targowiskach, wszystkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu,  
z wyjątkiem sprzedaży w budynkach lub w ich częściach,

 ⇒ prowadzona jest ewidencja sprzedaży.

Źródło: www.minrol.gov.pl,
 www.finanse.nf.gov.pl
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